
Nieuwsbrief 5 
Summer Garden doet Zuid-Afrikaanse sneeuw smelten 
Hoe heet de zomer in België was, zo koud was de winter in Prince 

Albert. In plaats van met de jongens een sneeuwballengevecht te 

doen en prachtige wandelingen te maken op de wit gesneeuwde 

koppies van de Swartberge, waren we door het coronavirus 

genoodzaakt om hier te blijven. Dit is verschrikkelijk jammer maar 

het bood ons wel de mogelijkheid om een grote actie te doen en zo 

de Skills School van de nodige financiële middelen te voorzien. Deze 

actie hebben jullie allemaal concreet zien worden in de 

tuinoptredens van Into the Night Events: ‘Summer Garden’. 

Guy Swinnen, Jan Hautekiet, Patrick Riguelle, Jelle Cleymans,… Ze passeerden allemaal de revue. 

Samen met hen en met jullie zorgden we voor een onvergetelijke zomer! Een coronaproof 

evenement voor het goede doel, wat wil een mens nog meer? 

Zuid-Afrika 
Ook in Prince Albert werd er niet stilgezeten. Na de zwarte sneeuw die er 

lag door het vroegtijdige vertrek van Sien en Roel, begonnen ook de 

eerste witte vlokjes neer te dwarrelen op de Swartbergse koppies. Onze 2 

collega’s (Rodine en Kenneth) werkten een heus co-teaching systeem uit. 

Dinkie (bijnaam van Rodine nvdr.) werkt binnen in de klas met de helft 

van de leerlingen. Zij geeft theorielessen en knutselprojecten. Zo werd er 

deze winter bijvoorbeeld zeer hard ingezet op hoofdrekenen en lengte-, 

inhouds-, en oppervlaktematen. Deze kennis hebben de leerlingen 

namelijk nodig tijdens de lessen die ze van Kenneth krijgen. Onder het 

afdak buiten volgt altijd de helft van de klas praktijklessen bij Kenneth. 

Hier zetten we momenteel in op houtbewerking. Zo zijn ze bijvoorbeeld 

bezig met het ontwerp en de uitvoering van een racebaan uit hout.  

Om de leerlingen te leren samenwerken kunnen we enkele keren per maand in kleine groepjes gaan 

werken bij de Renu Karoo kwekery. Hier leren ze de juiste technieken om een goede tuinman te 

worden.  

Nu de lente in het land is heeft Kenneth besloten om iedereen een stukje grond te laten bewerken 

aan de school. Iedereen heeft  zijn eigen moestuintje. De leerlingen staan ’s morgens te springen om 

te kijken hoe het met hun groentjes staat. Deze groenten zullen wanneer ze geoogst worden, 

verwerkt worden in lekkere maaltijden tijdens de kooklessen van Rodine. Een deel van de groenten 

zullen ze ook op zaterdag op de markt verkopen. 

Hiervoor zal een beurtrol worden gemaakt zodat al 

de leerlingen een keer komen helpen op de markt. 

Bij de groentjes zullen ze ook hun zelfgemaakte 

snijplanken verkopen. De opbrengst van de markt zal 

gebruikt worden om de eindejaarsuitstap en andere 

extra’s in de school te financieren. Dit is een 

duidelijke stimulans voor de leerlingen om veel te 

maken en te verkopen. 



België 

Summer Garden 
Vlaamse kleinkunst, we zijn er zot van. En zo dachten 

blijkbaar nog honderden muziekliefhebbers deze zomer. 

Samen met enkele artiesten die hun hele festivalzomer in 

het water zagen vallen, sloegen we de handen in mekaar 

om toch nog een feest te maken van de zomer 2020. Veel 

brainstorms, vergaderingen en telefoontjes later besloten 

we met Into the Night events om live optredens te 

organiseren in de tuin van de grootouders van Lars en 

Roel Noens. Wij zaten ons niet de hele zomer te vervelen, 

de artiesten konden doen wat ze graag doen en de muziekliefhebbers konden genieten van de 

grootste Vlaamse artiesten in een intieme setting. Dit is wat wij noemen een win-win-win situatie. 

Ondanks het feit dat er meer ontsmettingsalcohol dan bier over ‘den toog’ is gegaan, hebben wij er 

toch ongelooflijk hard van genoten! We hebben ontzettend veel wijn kunnen verkopen voor de 

school en hebben ons op deze manier kunnen verzekeren van een werkingsbudget voor het 

komende jaar.  

Wat ons volgend evenement zal worden valt nog af te wachten. Maar wij staan al te popelen om aan 

Summer Garden 2021 te kunnen beginnen. En als het even kan liefst dicht bij mekaar, al dansend en 

al springend…  

Mondibel  
Tussen de aanwezigen op Summer Garden zaten ook enkele oude bekenden. Het 

bestuur van Mondibel vzw was aanwezig om ons project te steunen. Mondibel is een 

organisatie die zich jarenlang heeft ingezet voor een weeshuis in Nepal. De moeder van Lars en Roel 

(Karin Van Muylder) is in de beginjaren actief lid geweest van deze organisatie. Het huidige bestuur 

(Bart, Kris en Myriam) was ontzettend onder de indruk van ons engagement en nodigde ons uit voor 

een gesprek.  Hierop zijn wij vol enthousiasme ingegaan en wij mogen jullie vandaag melden dat wij 

(Sien, Roel en Kasper) de nieuwe raad van bestuur zullen vormen van Mondibel vzw. 

De combinatie van ons jeugdig enthousiasme en de kennis en ervaring van onze voorgangers zal 

ervoor zorgen dat de Prince Albert Skills School zal groeien als nooit tevoren. Hiervan zijn we 

allemaal overtuigd.  

Steun 
Door een gift op ons nieuw rekeningnummer BE24 7795 9420 3038 (Belfius - Mondibel) steun je 

rechtstreeks ons project. Deze giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar vanaf een bedrag van €40,- (op 

jaarbasis). Twijfel je nog? Neem dan vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie. 

Door het succes van onze wijnverkoop het afgelopen jaar voegden we een cava toe aan ons 

assortiment waarmee jullie tijdens de feestdagen kunnen klinken. 

Deze cava verkocht Mondibel in het verleden om andere projecten mee te steunen, hij is dus al 

meermaals geproefd en goedgekeurd. Volgende recensie kunnen we lezen op de website van onze 

handelaar: Door zijn mooie structuur hangt hij eerder tegen de complexiteit van een reserva. Maar... 

hij is door 8 sommeliers zwaar op de korrel genomen. In een blinde stalendegustatie werd gezocht 

naar een nieuwe cava met de Solivella als minimum kwaliteit. Het resultaat werd krachtig 

omschreven: "Gelijk welke cava we geproefd hebben, niets kon tippen aan de prijs/kwaliteit van de 

Solivella. Er kwam zelfs geen enkele van alle geproefde cava's nog maar ergens in de buurt". 



 

Wij zetten alles op alles om van de Skills School een ‘echte’ school te maken met kwalitatief 

technisch onderwijs. Dit zullen we vanaf nu dus verder doen met de hulp van Mondibel en uiteraard 

ook met jullie steun!  

 

Hiervoor willen we jullie ten slotte nog een keer ontzettend hard bedanken!  

Het PASS-team 

 

 

 

 

 

 


